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No início... 

 
“O mundo é tão bonito, e eu tenho tanta pena de morrer”. 

Não disse medo de morrer, disse pena de morrer, como se a 
vida de pesado e contínuo trabalho que tinha sido a sua 
estivesse naquele momento quase final, a receber a graça de 
uma suprema e derradeira despedida, a consolação da 
beleza revelada. (SARAMAGO, 2013, p.73). 

 
 As palavras da epígrafe foram pronunciadas por José Saramago em seu 
primeiro discurso em Estocolmo no dia da entrega do prêmio Nobel de Literatura. 
O primeiro enunciado proferido por ele foi uma citação do seu avô próximo a sua 
morte, “O mundo é tão bonito, e eu tenho pena de morrer”. Elegemos ela para 

iniciarmos o nosso texto, pois é um bom exemplo para refletirmos sobre a 
sensibilidade que perpassa a escrita saramaguiana. Suas palavras refletem um 
posicionamento reflexivo sobre a condição humana, buscando compreender a 
questão “o quem somos nós?” Através de uma escrita que transita entre a beleza, 
leveza e, simultaneamente, as asperezas que constituem o viver, tece uma teia de 
enunciados que coadunam em uma produção discursiva significativa que traz à 
tona as mazelas e, ao mesmo tempo, a simplicidade e a contradição inerente a 
constituição dos sujeitos. Levando assim, os leitores a uma reflexão sobre aspectos 
que o constituem e que, em muitos casos, não são notados por uma parcela 
significativa dos sujeitos.               
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Dessa forma, observamos que escrita saramaguiana é marcada por uma 
acentuada reflexão sobre a condição social. Dentre as suas obras, uma muito 
emblemática é o romance O evangelho segundo Jesus Cristo (1991), inclusive foi a 
razão da saída do escritor de Portugal. Em uma leitura apressada da obra 
poderíamos afirmar que ela faz uma crítica ao Cristianismo, pois reconta a história 
de “Jesus” deixando claro que ele foi um homem comum, como qualquer outro que 

viveu na sua época. No entanto, ao efetuarmos uma leitura mais atenta 
observaremos que a sua crítica não recaí necessariamente sobre “Jesus”, mas nas 

atitudes que os sujeitos apresentam em seu nome. Dessa forma, o que temos nessa 
obra é uma crítica acentuada a condição humana, que nos leva a uma reflexão 
sobre a nossa constituição enquanto sujeito histórico que somos. Através de uma 
crítica reflexiva Saramago (1991) tece uma trama discursiva que traz à tona uma 
série de detalhes que apontam para o fato de que a condição humana está 
fundamentada na contradição. Partindo dessa observação o objetivo do presente 
artigo será analisar alguns fragmentos do romance citado buscando compreender 
como se articula a contradição na trama saramaguaiana. Para isso, nos pautaremos 
na Análise do Discurso que toma como referência os estudos de Michel Foucault 
sobre o discurso, o sujeito e a verdade e nos estudos Hutcheon (1988).   
 
Discurso e literatura: “rio turvo de margens indefinidas” 

 

Foucault (2006) afirma que ao invés de fazer uso da palavra gostaria de ser 
entrelaçado por ela e ser levado além do início do seu discurso. Não entrar na 
ordem arriscada do discurso seria algo muito bom, pois ele é regido por leis que o 
controlam a muito tempo e cuida da sua aparição. O discurso causa no estudioso 
inquietação, pois ele é da ordem do transitório, apresenta uma curta duração e 
foge ao nosso controle. Essa atividade do cotidiano de todos os sujeitos não nos 
pertence, esconde poderes, perigos, lutas, vitórias e ferimentos. Através dos 
enunciados que emergem da materialidade linguística uma rede de dominação e 
servidão é constituída na teia discursiva.  

Qual é o perigo que ronda o discurso? O que o faz tão ameaçador? Foucault 
(2006, p.9) parte da hipótese que em toda a sociedade a produção discursiva pode 
ser “controlada, selecionada, organizada e redistribuída por certo número de 

procedimentos que têm por função conjurar seus poderes e perigos, dominar seu 
acontecimento aleatório, esquivar sua pesada e temível materialidade”. 

Na nossa sociedade, nas palavras de Foucault (2006), temos alguns 
procedimentos de exclusão, o mais famoso é a interdição. Os sujeitos não têm o 
direito de dizer tudo, não temos a “liberdade” para enunciarmos o que quisermos a 

qualquer momento. Esse jogo presente no discurso está fundamentado em três 
tipos de interdição, são elas: o tabu do objeto, ritual da circunstância e direito 
exclusivo do sujeito que fala. Observamos que esses três tipos de interdição se 
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cruzam e formam uma grande teia que sofre modificações constantes e constituem 
os discursos. Foucault (2006) reverbera que o discurso passa a impressão que não 
é tão importante, no entanto, essas interdições revelam a sua complexidade e 
trazem à tona as relações de desejo e poder que o envolvem. O discurso é o objeto 
do desejo e a história apresenta muitos exemplos, ou seja, o discurso não traduz as 
lutas, mas é aquilo pelo que se luta.  

Além da interdição, Foucault (2006) também menciona a loucura como 
objeto de controle discursivo. O louco é aquele não tem a autorização de circulação 
do seu discurso, ele sofre sansões que não viabilizam o caráter de verdade de seu 
discurso.  

Foucault (2006) pontua, como terceiro elemento de controle, a oposição 
verdadeiro ou falso. Isso se dá não no interior de um discurso, mas na vontade de 
verdade que rege a vontade de saber, “talvez algo como um sistema de exclusão 

(sistema histórico institucionalmente constrangedor) que vemos desenhar-se” 

(FOUCAULT, 2006, p.14). 
Observamos que nos poetas gregos do século VI o discurso verdadeiro era 

instituído a partir do sujeito que tinha o direito de enunciar a verdade. Tínhamos 
nesse momento o discurso constituído a partir de um ritual que profetizava o 
futuro e convenciam os sujeitos a aceitá-lo. Um século depois a verdade passa a ser 
relacionada não mais com quem a enuncia, mas com o discurso em si, ou seja, a 
verdade deixa de ser um ato ritualizado para ser considerada o próprio discurso. 
Por volta do século XVI Foucault (2006) afirma que a verdade passa a ser 
considerada a partir da perspectiva do que pode ser classificado, observado e 
mensurado. Nas palavras de Foucault (2006, p.17), 

  
tudo se passa como se, a partir da grande divisão platônica, a 
vontade de verdade tivesse sua própria história, que não é 
das verdades que constrangem: história dos planos de 
objetos a conhecer, história das funções e posições do sujeito 
cognoscente, história dos investimentos materiais, técnicos, 
instrumentais do conhecimento. 

 
A vontade de verdade está fundamenta em um suporte institucional e 

também em um conjunto de práticas, tais como: “pedagogia, é claro, como o 

sistema dos livros, da edição, das bibliotecas, como as sociedades de sábios 
outrora, os laboratórios hoje” (FOUCAULT, 2006, p.17).  O fato dela estar baseada 

em um suporte produz sobre os outros discursos influências que coadunam em um 
poder de coerção. Foucault (2006) cita, por exemplo, a literatura que por muito 
tempo esteve fundamentada na verossimilhança. A partir dessas considerações, 
observamos que Foucault (2006) levanta como mecanismos de exclusão “a palavra 

proibida”, “a segregação da loucura” e a “vontade de verdade”. Os dois primeiros 
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são mais frágeis, nas palavras do estudioso, o último sofre constantes alterações 
em sua constituição e, consequentemente, 
 

ignoramos, em contrapartida, a vontade de verdade, como 
prodigiosa maquinaria destinada a excluir todos aqueles 
que, ponto por ponto, em nossa história, procuram 
contornar essa vontade de verdade e recoloca-la em questão 
contra a verdade, lá justamente onde a verdade assume a 
tarefa de justificar a interdição e definir a loucura (p.21).  

 
Existem ainda outros procedimentos de controle dos discursos. Esses três 

modos apontados por Foucault (2006, p.21) que funcionam no exterior do discurso 
e são excludentes. Esses outros procedimentos são “a título de princípios de 

classificação, de ordenação, de distribuição” que funcionam no interior do 

discurso. O primeiro procedimento é o comentário que possibilita a rarefação do 
discurso, ou seja, um discurso espraia por outros discursos, dessa forma, teremos 
como novo não o discurso, mas o acontecimento que permeia a sua elaboração. O 
segundo procedimento, que mantem uma aproximação com o primeiro é a função 
autor. Entendido como não sendo a fonte dos dizeres, mas aquele que tem como 
função ordenar os discursos com coerência. Existem domínios que o nome do 
autor não se faz necessário, como por exemplo, nas conversas do cotidiano, que 
inclusive como salienta Foucault (2006) elas são logo apagadas. Por outro lado, 
temos alguns domínios que o nome do autor se faz uma prerrogativa fundamental, 
tais como a ciência e a literatura. Nessa última, “o autor é aquele que dá à 
inquietante linguagem da ficção suas unidades, seus nós de coerência, sua inserção 
no real” (FOUCAULT, 2006, p.28).  

Outro procedimento de exclusão levantado por Foucault (2006, p.30) é a 
disciplina e se define por “um conjunto de métodos, um corpus de preposições 
consideradas verdadeiras, um jogo de regras e de definições, de técnicas e de 
instrumentos”. Esses elementos não são responsáveis por tudo que pode ser 

enunciado sobre algo, eles são apenas por uma parte que entra na ordem “do 

verdadeiro”. Como exemplo Foucault (2006) cita as pesquisas de Mendel que 

apesar de dizer a verdade ele não entrou na ordem “do verdadeiro”, ou seja, para a 

sua época as descobertas realizadas por ele iam além do conhecimento dos demais 
pesquisadores. Dessa forma, suas descobertas não foram aceitas pelos outros, pois 
“não nos encontramos no verdadeiro senão obedecendo às regras de uma “polícia” 

discursiva que devemos reativar em cada um de nossos discursos” (FOUCAULT, 

2006, p.35). O estudioso ainda afirma que a disciplina se fundamenta em um 
princípio de controle “da produção do discurso”, também em rituais e regras 

permanentes.   
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Ainda há um terceiro grupo de procedimentos que incidem sobre os 
discursos. Nesse grupo deparamos com as condições de funcionamento e as regras 
que limitam o acesso ao discurso. O sujeito somente terá acesso ao discurso se 
satisfazer certas normas e se for qualificado para fazer uso da palavra. Foucault 
(2006) afirma que o ritual define a qualificação que o sujeito deve ter para poder 
se apropriar do discurso. Como exemplo, cita os discursos religiosos, judiciários, 
terapêuticos e políticos. Observamos que o discurso está condicionado a 
determinadas regras e “papéis preestabelecidos”, ou seja, o sujeito tem a ilusão que 

seu discurso é “livre”, entretanto, ele está regido por regras socialmente 
instituídas.   

Juntamente com o discurso Foucault (2006) tece reflexões sobre a verdade. 
Para o estudioso a verdade é um conjunto de regras estabelecidas pela ordem do 
discurso que condiciona os saberes e não se algo é verdadeiro ou falso, ou se a 
ordem das palavras e a das coisas estão organizadas de dada forma. A constituição 
do verdadeiro no discurso não está na sua materialidade linguística, mas na sua 
exterioridade que determina as regras do que pode e vai ser dito. Dessa forma, a 
vontade de verdade está relacionada com relações de poder e saber que 
constituem os sujeitos e não apenas com o desejo de produzir um discurso 
verdadeiro, ou seja, a vontade de verdade está condicionada a elementos que estão 
fora do sujeito, na história que perpassa a sua constituição e que determina o que 
pode ou não ser dito.       

As considerações acima demonstram que não é a linguagem, as palavras e 
as frases que são centrais para a compreensão da verdade, mas seu uso e sua 
prática, em relação a outras práticas que não são necessariamente linguísticas. 
Observamos também que Foucault (2010) tece reflexões sobre o ser da linguagem, 
o uso da linguagem e as práticas discursivas com o objetivo de construir uma 
reflexão sobre as práticas discursivas como responsáveis pela constituição das 
subjetividades.    

Foucault, ao longo de suas pesquisas, estudou a organização dos discursos 
com o objetivo de problematizar a constituição das subjetividades, como ele 
mesmo afirma, “meu objetivo, ao contrário, foi criar uma história dos diferentes 
modos pelos quais, em nossa cultura, os seres humanos tornaram-se sujeitos” 

(FOUCAULT, 1995, p.231). Um dos exemplos da problemática das relações que 
permeiam a produção da subjetividade e, consequentemente, dos discursos temos 
o livro A história da loucura (2009) que traz uma discussão acerca da instauração 
do objeto loucura enquanto mecanismo de exclusão.  

 
A loucura só terá hospitalidade doravante entre os muros do 
hospital, ao lado de todos os pobres. É lá que a 
encontraremos ainda ao final do século XVIII. Com respeito a 
ela, nasceu uma nova sensibilidade: não mais religiosa, 
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porém moral. Se o louco apareceria de modo familiar na 
paisagem humana da Idade Média, era como vindo de um 
outro mundo. Agora, ele vai destacar-se sobre um fundo 
formado por um problema de “polícia”, referente à ordem 

dos indivíduos na cidade. Outrora ele era acolhido por que 
vinha de outro lugar; agora, será excluído porque vem daqui 
mesmo, e porque seu lugar é entre os pobres, os miseráveis, 
os vagabundos. A hospitalidade que o acolhe se tornará, num 
novo equívoco, a medida de saneamento que põe fora do 
caminho de uma estranha peregrinação: ele perturba a 
ordem de espaço social. Despojado dos direitos, da miséria e 
da glória, a loucura, com a pobreza e a sociedade, doravante 
surge, de modo seco, na dialética eminente dos Estados 
(FOUCAULT, 2009, p.63).  

 
 A partir das palavras citadas acima podemos observar que o discurso do 
louco é excluído, não possui a liberdade de ser veiculado em qualquer lugar. O 
louco para ser considerado como tal não precisava ter realmente problemas 
mentais, bastava fugir das regras de “normalidade” ditadas pela sociedade para ser 

segregado do espaço público. Ele passa pela interdição e a mesma traz em sua 
constituição relações de saber e poder. De acordo com Foucault (2006, p.21), 
“existem, evidentemente, muitos outros procedimentos de controle e de 

delimitação do discurso. Aqueles de que falei até agora se exercem de certo modo 
do exterior; funcionam como sistemas de exclusão; concernem, sem dúvida, à parte 
do discurso que põe em jogo o poder e o desejo”.  

Notamos que a instauração do objeto loucura está associada à relação de 
poder, que tem como objetivo a produção de “verdade”. Essa produção de 

“verdade” é uma construção discursiva que tem como finalidade, não a veiculação 

de um discurso “verdadeiro” ou “falso” acerca da loucura, mas discursos que 

atendessem os objetivos de uma pequena parcela da sociedade. Foucault (1995, 
p.14) assevera que “a “verdade” está circularmente ligada a sistemas de poder que 

a produzem e apoiam, e a efeitos de poder que ela induz e que a reproduzem”. 

Dessa forma, o que entre as “ciências”, mas especificamente, no objeto loucura é 

convencionado como uma dada “verdade”, de acordo com Foucault (2009) pode 
ser considerado práticas de exclusão. 
 O objetivo que Foucault (2006a) pretende alcançar é justamente o de 
mostrar que o saber científico acerca da loucura não passa de um ritual e que esse 
sujeito “universal do conhecimento” é na realidade um sujeito histórico, ou seja, “o 

demente é na verdade o que foi fabricado pelo duplo jogo desse poder e dessa 
disciplina”. 
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Observamos que Michel Foucault propõe uma teoria que toma o discurso 
como uma prática discursiva produzida a partir de uma historicidade que permeia 
a sua produção. Sua análise será fundamentada nas relações de um dado discurso 
com outros discursos, mas também levando em consideração a sua singularidade. 
As palavras mencionadas ajudam a vislumbrar a dinâmica que perpassa o discurso 
que está envolto por uma gama de relações de poderes e saberes que nem sempre 
coadunam na produção de discursos verdadeiros. Além disso, observamos que o 
discurso é cerceado, ou seja, o sujeito tem a ilusão que é livre para enunciar o que 
ele deseja, pois corre o risco de não entrar na ordem do discurso como afirma 
Foucault (2006). As considerações acima são muito importantes, pois ajudam a 
vislumbrar o funcionamento discursivo da obra de José Saramago. Observamos 
que o romance O evangelho segundo Jesus Cristo (1997) causou e ainda é motivo de 
muitas discussões, pois questiona a história de Jesus Cristo narrada na Bíblia. A 
escrita saramaguiana questiona verdades cristalizadas do Cristianismo, rompendo 
com os padrões de normalidade. Ao produzir esse discurso ele resiste as normas 
impostas pela sociedade portuguesa e apresenta outro posicionamento frente a 
história de Jesus Cristo. Nas palavras de Ferraz (2003, p.193), “o percurso de Cristo 

é o de uma cobaia de Deus, usada e manipulada por ele, com o destino traçado, 
cobaia que sai morta da experiência central na qual se fundamenta a religião 
cristã”. Na análise apresentada a seguir tomaremos outro caminho, acreditamos 

que os sentidos oriundos dessa produção discursiva apontam para a contradição 
inerente a constituição do sujeito. Essa afirmação poderá ser vislumbrada através 
do funcionamento discursivo dos excertos escolhidos para a análise. 
   Além das considerações acima, com o objetivo de compreender o 
funcionamento discursivo da literatura na contemporaneidade, sua relação com a 
história e os sentidos provenientes dela, apontaremos a seguir algumas 
considerações de Hutcheon (1988). A autora procura estudar a relação existente 
entre uma produção/teoria estética e a cultura pós-moderna1. Segundo a 
estudiosa, o que caracterizaria esse período na ficção é a “metaficção 

historiográfica”. Por metaficção, a autora refere-se àqueles romances “famosos e 

populares que, ao mesmo tempo, são intensamente auto-reflexivos e mesmo assim, 
de maneira paradoxal, também se apropriam de acontecimentos e personagens 
históricos” (HUTCHEON, 1988, p.21). 

Tanto a produção como a recepção sofrem modificações substanciais na 
contemporaneidade, principalmente, em termos discursivos, uma vez que “coloca 

em evidência, por exemplo, a maneira como fabricamos “acontecimentos” 

históricos a partir de “acontecimentos” brutos do passado, ou, em termos mais 

gerais, a maneira como nossos diversos sistemas de signos proporcionam sentido a 
nossa experiência” (HUTCHEON, 1988, p.13). A autora salienta que esse passado 
emerge na arte contemporânea fundamentalmente através da contradição, não 
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apresentando um caráter de nostalgia, mas de reavaliação do que passou de forma 
crítica e irônica. 

A metaficção está fundamentada em três aspectos, são eles: conhecimento 
de que tanto a história como a ficção são criações humanas, ao mesmo tempo em 
que sua produção permite que seja feita uma releitura das formas e do teor do 
passado, ele é questionado enquanto tradição e suas convenções. Hutcheon (1988) 
afirma que Foucault e outros autores contestaram a abordagem do indivíduo como 
um ser unificado, coerente e homogêneo. O transitório e heterogêneo é 
constitutivo da arte e faz com que não tenhamos mais uma centralidade, mas a 
descentralização e a marginalização.  

Ela afirma que o “paradoxo pós-moderno” se fundamenta em uma não 

centralidade, na descentralização da obra de arte. Essa mudança é consenso para 
vários autores, dentre eles Hutcheon (1988) cita Foucault, Lyortard e Baudrillard. 
Segundo esses autores, nenhum conhecimento consegue escapar de uma 
aproximação com a metanarrativa e com as ficções que buscam um caráter de 
verdade. Conclui-se que não existe uma narrativa totalmente natural sem a 
interferência da história, ou seja, elas são construídas pelos sujeitos inseridos em 
uma história fragmentada e diluída que não aponta para um discurso “original” e 

definitivo. Nas palavras da autora: 
 

As contradições da teoria e da prática pós-modernas se 
posicionam dentro de um sistema, e mesmo assim atuam no 
sentido de permitir que as premissas desse sistema sejam 
consideradas como ficções ou como estruturas ideológicas. 
Isso não destrói necessariamente seu valor de “verdade”, 

mas realmente define as condições de “verdade” 

(HUTCHEON, 1988, p.31). 
 

Observamos que a arte não é uma produção neutra, mas que obedece a 
determinadas regras, no caso, históricas. Além disso, discutem a forma como 
significamos o mundo e, consequentemente, para o caráter transitório da verdade.  

No passado a história foi utilizada como mecanismo de crítica aos romances 
produzidos que tinham como fundamento uma visão realista da representação. Já 
“a ficção pós-moderna problematiza esse modelo com o objetivo de questionar 
tanto a relação entre a história e a “realidade” quanto a relação entre “realidade” e 

a linguagem.” Assim, a produção contemporânea rejeita a representação como um 

ideal a ser atingido, estabelece laços que buscam novos sentidos e não apenas 
significados a serem revelados. A autora afirma que uma leitura do passado deve 
ser feita, mas com um olhar do presente, ou seja, “o pós-modernismo não nega a 
existência do passado, mas de fato questiona se jamais poderemos conhecer o 
passado a não ser por meio de seus restos textualizados” (HUTCHEON, 1988, p.39).         
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Dessa forma, para a autora, a “metaficção historiográfica” é constituída por 

uma trama discursiva que engendra a cultura produzida pela elite, pela massa e 
pelo popular. Assim, teríamos um romance híbrido que, nas palavras de Hutcheon 
(1988, p.40), “atua no sentido de abordar e subverter essa fragmentação com seu 
recurso pluralizante aos discursos da história, da sociologia, da teologia, da ciência 
política, da economia, da filosofia, da semiótica, da literatura, da crítica literária, 
etc.” 

O pós-modernismo contesta a possibilidade de um dia termos acesso aos 
“objetos fundamentais do passado”. A realidade histórica e social desse passado é 

discursiva “quando é utilizada como o referente da arte, e, assim sendo, a única 

“historicidade autêntica” passa a ser aquela que reconheceria abertamente a sua 
própria identidade discursiva e contingente.” Para Hutcheon (1998, 76), 

“elementos básicos de nossa tradição humanista, tais como o sujeito coerente e o 

referente histórico acessível [...] os conceitos de originalidade e “autenticidade” 

artísticas, e de qualquer entidade histórica estável”, são contestados. 
A “metaficção historiográfica” é um termo utilizado para caracterizar os 

romances que apresentam situações reflexivas que apontam “os limites e poderes 

do conhecimento histórico” (HUTCHEON, 1988, p.280). A autora ainda afirma que 
as obras “pós-modernas” não devem ser consideradas nostálgicas tendo em vista 

as ironias que perpassam a sua constituição. O objetivo não é voltar ao passado 
para valorizá-lo, o intuito da junção entre passado e presente é fazer com que 
questionemos, analisemos e procuremos compreender “a forma como fazemos a 

nossa cultura e a forma como atribuímos sentido a ela” (HUTCHEON, 1988, p.288).  
Trouxemos as palavras acima, pois elas apontam para que a literatura e a 

história sejam constituídas a partir da identificação da presença das subjetividades 
em suas materialidades linguísticas. Dessa forma, os sentidos oriundos dessas 
produções não são estáveis, mas instáveis e apontam para a não fixidez, ou seja, 
não temos uma verdade absoluta. As considerações acima são relevantes no 
sentido de reflexão acerca da obra saramaguiana, sua relação com a história e os 
sentidos que são produzidos na narrativa analisada a partir da sua retomada.   
 
Enfim... se fez a contradição... 

 

 A trama, em linhas gerais, do romance O evangelho segundo Jesus Cristo 
(1997), segue a cronologia do discurso bíblico que vai desde a concepção até a 
crucificação de Jesus, entretanto, Saramago modifica várias passagens dos 
evangelhos, cria outras e, principalmente, dá uma dimensão muito mais humana a 
Jesus e a todos que estão ao seu redor, inclusive ao próprio Deus. O autor tece uma 
trama na qual há uma alteração significativa, desde a concepção imaculada de 
Maria até o relacionamento de Jesus com Maria Madalena. A obra questiona as 
intenções de Deus ao mandar seu próprio filho à terra. Jesus é apresentado como 
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uma pessoa comum, com suas inseguranças, questiona o objetivo da sua missão, 
não perdoa a própria família por não tê-lo apoiado, carrega um enorme sentimento 
de culpa por atitudes tomadas pelo seu pai e tenta concluir a missão que Deus lhe 
deu da maneira mais rápida possível, sem se preocupar muito com a melhor forma 
de conduzi-la.  
 A trama da obra em foco é conduzida de forma que muitas verdades 
cristalizadas pela sociedade são questionadas e postas à prova. Saramago conduz 
seu discurso de uma maneira muito peculiar levando o leitor a refletir sobre os 
discursos que circulam na sociedade e constituem os sujeitos e suas contradições. 
Questões como: qual a validade do discurso bíblico? Ela narra de forma fidedigna 
os acontecimentos apresentados? A narrativa incomoda, pois ela rompe com os 
padrões de normalidade impostos pela sociedade, assim como o discurso do louco 
a escrita saramaguiana sofre interdições. A seguir destacamos o primeiro 
fragmento.   

 
Ouvide, ouvide, ovelhas que aí estais, ouvide o que vem 
ensinar este sábio rapaz, que não é lícito fornicar-vos, Deus 
não permite, podeis estar tranquilas, mas tosquiar-vos sim, 
maltratar-vos, sim, matar-vos, sim, e comer-vos, pois para 
isso vos criou a sua lei e vos mantém a sua providência 
(SARAMAGO, 1991, p.238).  

 
Observamos que os sentidos oriundos de alguns enunciados que emergem 

nessa materialidade linguística questionam o fato de que Jesus tece um comentário 
sobre o que os sujeitos não podem fazer, no caso “fornicar-vos”. No entanto, logo a 

seguir e fazendo uso da ironia deparamos com alguns enunciados, são eles: 
“tosquiar-vos”, “maltratar-vos”, “comer-vos”. Esses enunciados são extremamente 

significativos, pois apontam para sentidos que contradizem o “ensinamento” de 

Jesus. Os sujeitos não podem “fornicar”, entretanto, eles apresentam algumas 

atitudes que contradizem o que foi proferido por Jesus. Observamos que nesse 
momento temos uma crítica muito acentuada no fato de que Jesus disse algo, 
entretanto, os sujeitos tem sua subjetividade fundamentada em outras 
características que são contrárias ao que foi enunciado por ele. No fragmento a 
seguir deparamos com outra situação que também evidencia a contradição.    

 
Então Jesus, como se uma luz houvesse nascido dentro dele, 
decidiu, contra o respeito e a obediência, contra a lei da 
sinagoga e a palavra de Deus, que este cordeiro não morrerá, 
que o que lhe tinha sido dado para morrer continuará vivo, e 
que, tendo vindo a Jerusalém para sacrificar, de Jerusalém 
partirá mais pecador do que quando cá entrou, já não lhe 
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bastavam as faltas antigas, agora caiu em mais esta, o dia 
chegará, porque Deus não esquece, em que terá de pagar por 
todas elas. Durante um momento, o temor do castigo fê-lo 
hesitar, mas a mente, numa rapidíssima imagem, 
representou-lhe a visão aterradora de um mar de sangue 
infinito, o sangue dos inumeráveis cordeiros e outros 
animais sacrificados desde a criação do homem, que para 
isso mesmo é que a humanidade foi posta neste mundo, para 
a adorar e sacrificar (SARAMAGO, 1991, p.250). 

 
 Nesse momento da narrativa Jesus questiona os preceitos de Deus sobre o 
sacrifício de animais. Ele vai contra “a lei da sinagoga” sobre a importância do 

sacrifício dos animais e evidencia a contradição inerente a esse preceito através do 
enunciado “o sangue dos inumeráveis cordeiros e outros animais sacrificados 

desde a criação do homem, que para isso mesmo é que a humanidade foi posta 
neste mundo, para a adorar e sacrificar”.  O pecado de Jesus não será absolvido se 

ele não sacrificar o animal, entretanto, ele resiste ao poder de Deus e rompe com os 
padrões vigentes nesse momento histórico. Essa passagem incomoda, pois 
apresenta um Jesus questionador das normas, “desobediente” e que não tem medo 

de ser punido. No próximo fragmento Jesus interroga mais uma vez as regras e traz 
à tona o fato de que a contradição é uma constante na condição humana.   
 

[...] por viver Jesus com Maria de Magdala sem com ela estar 
casado, prostituta que havia sido, ainda por cima, por isso 
não se devia estranhar que estando uma mulher adúltera a 
ser apedrejada, conforme a lei de Moisés, e disso devendo 
morrer, aparecesse Jesus a interpor-se e a perguntar, Alto lá, 
quem de vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lançar-lhe 
uma pedra, como se dissesse, Até eu, se não vivesse, como 
vivo, em concubinato, se estivesse limpo da lacra dos actos e 
pensamentos sujos, estaria convosco na execução dessa 
justiça. Arriscou muito o nosso Jesus porque podia ter 
acontecido que um ou mais dos apedrejadores, por serem de 
coração endurecido e estarem empedernidos nas práticas do 
pecado em geral, desses ouvidos de marcar à moestação e 
prosseguissem no apedrejamento, sem medo, eles próprios, 
à lei que estavam aplicando, por ser destinada às mulheres 
(SARAMAGO, 1991, p.353). 

 
 A cena narrada acima descreve o momento em que a prostituta será 
apedrejada pelas pessoas e Jesus interfere dizendo que ele também tinha “pecado” 
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e que não deveriam matá-la, pois todos, de alguma forma, também são pecadores. 
Jesus se coloca como um sujeito comum, igual a todos os outros. Os sentidos 
oriundos desse fragmento apontam para o fato de que ao questionar a atitude dos 
outros sujeitos estamos sendo contraditórios, pois todos somos “pecadores” e 

como podemos questionar o outro se não temos uma atitude “perfeita”. O discurso 

saramaguiano incomoda, pois tira o sujeito da sua zona de conforto e questiona o 
seu posicionamento frente aos outros sujeitos. Muito mais que “manchar” a 

imagem de Cristo a obra traz à tona as dificuldades e contradições que perpassam 
a constituição dos sujeitos. Ela incomoda, pois rompe com os padrões de 
normalidade e questiona as verdades cristalizadas pela sociedade ao longo da 
história, ou seja, a ordem discursiva vigente, suas tradições e convenções. Além 
disso, ele deixa claro que o discurso bíblico é uma criação humana.  
 O próximo fragmento descreve um diálogo entre Jesus, Deus e o Diabo que 
discorre sobre a morte e a vida após ela.  
 

Os homens sempre morreram pelos deuses, até por falsos e 
mentirosos deuses, Podem os deuses mentir, Eles podem, E 
tu és, de todos, o único verdadeiro, Único e verdadeiro, sim, 
E, sendo verdadeiro e único, nem assim podes evitar que os 
homens morram por ti, eles que deviam ter nascido para 
viver para ti, na terra, quero dizer, não no céu, onde não 
terás, para lhes dar, nenhuma das alegrias da vida 
(SARAMAGO, 1991, p.380).   

 
 Observamos, através dos enunciados “os homens sempre morreram pelos 

deuses” e “nem assim pode evitar que os homens morram por ti”, a contradição se 

faz presente novamente, pois Deus sendo “verdadeiro e único” não consegue evitar 

a morte de seus filhos. Essa observação evidencia a contradição presente na 
constituição de Deus, pois vislumbramos que a vida e a morte, bem e mal, 
felicidade e tristeza são uma constante nos preceitos bíblicos. Interroga o fato de 
que os sujeitos deveriam nascer e viver por Deus e não morrer por ele e nem muito 
menos pelos falsos Deuses. Além disso, tece interrogações sobre os sujeitos 
viverem pensando na vida futura sem garantias do que acontecerá e esquecerem 
de viver o hoje, rompendo com os padrões de normalidade que não questionam o 
discurso bíblico. 

O próximo fragmento traz o diálogo estabelecido estre Jesus e Deus sobre o 
motivo de existir a insatisfação nos sujeitos. 
 

A insatisfação, meu filho, foi posta no coração dos homens 
pelo Deus que os criou, falo de mim, claro está, mas essa 
insatisfação, como tudo o mais que fez à minha imagem e 
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semelhança, fui busca-la aonde ela estava, ao meu próprio 
coração, e o tempo que desde então passou não a fez 
desvanecer, pelo contrário, posso dizer-te, até, que o mesmo 
tempo a tornou mais forte, mais urgente, mais exigente 
(SARAMAGO, 1991, p.369). 

 
 Nesse fragmento chama a atenção o enunciado “como tudo o mais que fez à 
minha imagem e semelhança”, pois observamos que se os homens foram criados 

semelhantes a Deus ele também é insatisfeito e apresenta os mesmos defeitos dos 
homens. Segundo Deus a insatisfação não é negativa, uma vez que ela possibilitou 
que Deus fosse mais “forte” e “exigente”. Observamos que os sentidos que 

emergem do fragmento acima apontam para a contradição que existe na passagem 
bíblica que Deus criou o homem igual a si. Observamos que a obra analisada não 
questiona a existência de Deus e Jesus, mas ao contrário, coloca a prova a criação 
humana existente sobre essas duas personagens. Com isso, percebemos que a 
contradição é uma constante, sendo ela uma decorrência inerente aos sujeitos. 
 
E no fim...  

 

 A partir das considerações elencadas acima podemos concluir que os 
fragmentos analisados são constituídos por sentidos que apontam para a não 
centralização dos sujeitos. Através de uma escrita que rompe com os padrões de 
normalidade, sendo inclusive interditada assim como o do louco, a obra 
saramaguiana questiona a verdade oriunda do discurso bíblico e interroga o seu 
caráter de veracidade, uma vez que ao longo da análise observamos que a 
contradição se fez presente de forma muita significativa.  
 Além disso, a definição de “metaficção historiográfica” apresentada por 

Hutcheon (1988) ajudou a vislumbrar que o conhecimento histórico é passível de 
questionamento e ele nos ajuda a compreender a forma de atribuir sentidos a 
nossa cultura e avaliar o caráter de veracidade das verdades que constituem os 
sujeitos, pois elas sofrem influências históricas, uma vez que são construídas por 
sujeitos inseridos na história. Dessa forma, elas sofrem constantes transformações, 
ou seja, podemos observar “a dispersão do sujeito e sua descontinuidade em 

relação a si mesmo” (FOUCAULT, 2007, p.61)   
 Enfim, acreditamos que análise ajudou a vislumbrar que a contradição é 
constitutiva dos sujeitos e que obra, muito mais que questionar o Cristianismo, 
coloca a prova o que é feito em nome dele e, consequentemente, deixa claro que os 
sujeitos são constituídos pela fragmentação e diluição das subjetividades. 
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Notas 

 
1 Não vamos discutir o pós-modernismo, o nosso objetivo é trazer algumas questões 
apontadas pela autora que ajudarão em nossa fundamentação teórica.  
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